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Neix a Pontós, Girona, l’any 1923. Actualment està retirat i

viu a Bàscara.

Entre 1939 i 1944 va estudiar per mestre industrial a

l’Escola del Treball de Barcelona i va començar a treballar a

Corberó.

Entre 1946 i 1951 va estudiar per enginyer tècnic a l’Escola

Industrial de Terrassa. Més tard va fundar la seva pròpia

empresa metal·lúrgica a la qual es va dedicar fins que es

retirà l’any 1985.

El seu interès per la fotografia es remunta als anys 40, però

no va tenir la primera màquina, una Regula, fins passat

l’any 45. A principis dels 50 va comprar de segona mà la

seva primera Leica i a partir dels anys 60 va anar adquirint

més material fotogràfic. Al 1982 va muntar un laboratori

propi.

“No sempre el coneixement de l’obra d’un autor, i posteriorment a ell de forma personal,

comporta la satisfacció de presentar a ambdós com en aquesta ocasió. 

En Narcís Darder i Bosch és un dels components de la nostra societat on sense buscar el pro-

tagonisme d’una manera sistemàtica, amb l’exhibició de la seva obra fotogràfica, ha recopilat

el testimoni visual d’una època viscuda, propera per alguns i desconeguda per altres”.

Miquel Galmes 

“Observar les fotografies d’en Narcís ens transporta indefugiblement al Neorrealisme italià i

al cinema europeu de mitjan segle XX. Contemplem en cada fotograma una voluntat no

depressiva però sí que busca l’expressió de la normalitat més tràgica a partir del costumisme

dels pobres, dels desproveïts, dels marginats. Perquè, de fet, els rics a tot arreu s’assemblen

i, en canvi, és en les classes més humils on es redescobreix cada poble, on les dinàmiques

varien i on la imaginació prèn més rellevància. Aquí és on es forma una societat, una nació i

un país”.  

Bernat Casanovas


